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Отворено писмо Конфедерације слободних синдиката –  
ДВОСТРУКИ СТАНДАРДИ MИНИСТРА ЛАЛОВИЋА   
 
Поштовани господине Лаловићу,  

 
Конфедерација слободних синдиката (КСС) инсистира да примените исте 

стандарде за репрезентативност синдиката у Србији. О значају КСС-а и 
признавања наше репрезентативности довољно је истаћи да је, један од наших 
првих задатака, изналажење  најбољих решења за наше чланство у процесима 
који су започели у јавном сектору. Оснивачи КСС-а су синдикати ЕПС-а, НИС-а, 
ПТТ-а, Јединственог Телекома Србије и Телекома «Србија», Финансијских 
организција Србије и Уније Синдиката, а током претходне две године рада, пришли 
су нам многи мањи синдикати. 

Са посебном пажњом, већ дуже време, пратимо рад Вашег министарства 
као и потезе Владе Републике Србије у погледу реализације програмских задатака 
у области делокруга Министарства за рад. Оно што изненађује су Ваши потези и 
двоструки стандарди по којима реагујете у неким ситуацијама, као и  перманентна 
тежња да удовољите разним интересним групацијама у земљи. То се потврдило и 
овога пута, када сте попустили притисцима и признали репрезентативност 
Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), која је на претходним 
парламентарним изборима потонула у странци њиховог председника Драгана 
Миловановића. Схватамо ми и Вашу потребу да оживите АСНС,  као политичке 
снаге која је имала веома јасну улогу у разбијању радничког покрета у Србији.  
Можда је управо зато и призната репрезентативност исте Асоцијације.  Ваш 
наредни проблем ће управо бити ова Асоцијација када вам постане социјални 
партнер. Такође, више је него очигледан путоказ који сте тиме дали АСНС-у 
усмеривши их директно на нас и наше чланство.   

Овакав покушај контоле синдикалне сцене у Србији и усмеравање будућих 
токова радничког организовања има за циљ да се умањи отпор либералном 
приступу реформе економије и власништва у овој земљи.  
 Оваквим потезима и формалним непризнавањем, покушавате да 
игноришете постојање овакве реалне организације. И зато тражимо, за сада 
оваквим путем, да по истим критеријумима  признате и нашу репрезентативност. 
Истина, можемо ми и без ње, али ће то изискивати другачији приступ борби за 
интересе радника. Уосталом, Ви као искусни идеолог УГС Независност, веома 
добро знате који је то приступ.  
 Преко регионалног повереништава на територији целе земље, КСС ће,  
управо ових дана,  реализовати  програме чији ће се ефекти видети, најпре на   
локланом нивоу, а затим пред вашим Министарсвом. Зато сте Ви на потезу да 
докажете принципијелност  и признате Конфедерацију слободних синдиката  као 
четврту централу на синдикалној сцени Србије.    
           КСС   


